
PARAFINES I CERES 

En primer lloc cal distingir clarament entre ceres i parafines, ja que existeix certa confusió propiciada per l’esquí 
alpí: quan l’esquiador alpí aplica substàncies lliscants a la sola dels esquís es diu que encera, quan en realitat 
per a nosaltres els fondistes el que està fent es parafinar.  
Per tant, en el món de l’esquí de fons, distingim de manera diàfana la parafina (substància que facilita la 
lliscada) i la cera (substància que facilita la retenció). 

PARAFINES 

 
Les parafines son uns productes que s’apliquen a la sola dels esquís amb la doble finalitat de protegir-los, 
evitant el ressecament, i per millorar el lliscament. 

Quins esquís cal parafinar ?  
S’han de parafinar tots els esquís: Els de skating han de ser parafinats en la seva totalitat de la sola, i els de 
clàssic i els d’escates s’han de parafinar per l’espàtula i per la cua, o sigui només cal deixar sense parafinar la 
part central anomenada pont, ja que en aquesta zona és on es practica l’enceratge de retenció en els esquís de 
clàssic, o és la zona d’escates dels esquís de passeig. 

Quan s’ha de parafinar ? 
Si volem conservar o millorar la capacitat de lliscament de la sola és necessari parafinar els esquís cada 
setmana durant l’hivern. Es recomanable netejar els esquís i aplicar-hi parafina després el cap de setmana per 
tal de que passin l’interval de dilluns a divendres en bones condicions. Quan arriba el moment d’utilitzar-los els 
desparafinem. 
Fins i tot en l’alta competició es parafina moments abans de la cursa per tal de millorar el lliscament aplicant la 
parafina més adequada en funció de la temperatura de la neu i de la seva consistència. 

Com es parafina ? 
A/ Es col.loca l’esquí ben subjecte en un cavallet o banc de treball amb la sola cap a munt. 
B/ Es neteja la sola amb un drap i dissolvent si és necessari. 
C/ Es deixa la sola ben seca. 
D/ Amb una planxa d’encerar (planxa elèctrica sense forats) es fon la parafina i es deixen 
caure les gotes a sobre de la sola de l’esquí. 
E/ Es planxa la superfície de manera que la parafina líquida cobreixi tota la sola. S’ha de 
vigilar de no entretenir-se massa per tal de no cremar la parafina i menys la sola. 
F/ Es deixa refredar l’esquí. Si no s’ha d’esquiar en aquell moment és preferible deixar els 
esquís amb la parafina fins el dia de ser utilitzats. En cas contrari de que s’hagin de 
menester en aquell mateix dia, cal posar-los al exterior en un lloc fred per tal de que la 
parafina es solidifiqui del tot. 
G/ Es torna a posar l’esquí al cavallet o banc de treball, amb la sola a munt i ben subjecte. 
H/ Amb una rasqueta de plàstic, de les que aconseguirem al adquirir els tubs de cera, 
netegem la canal i les vores. 
I/ Agafem un bloc de fibertex o rasqueta de fibra plàstica i rasquem la sola des del davant 
fins el darrera, de manera que vagi saltant la parafina sobrant. Només ha de quedar parafina 
en els porus de la sola. 
G/ Passem el raspall de plàstic en el mateix sentit i de seguida veurem com llueix la sola dels 
esquís. 
H/ Si volem podem passar, finalment un drap fi o una mitja de seda per acabar de treure la 
pols i deixar-los ben lluents. 

Quina parafina hem d’utilitzar? 
Al mercat hi ha molts tipus de parafines i de diferents marques. En general podem distingir 
les fluorades de les no fluorades. 
Com que les parafines amb fluor són molt més cares les podem utilitzar només en determinades ocasions 
especials: curses, marxes... i per cada dia podem utilitzar les no fluorades, posant molta atenció a les 
especificacions de temperatura de la neu que ens senyala el fabricant de la parafina; ja que existeixen diferents 
tipus de parafines en funció de la temperatura de la neu. En el cas de les parafines no ens hem de fixar el color 
i sí en les especificacions de l’etiqueta del producte. 

 

CERES 

 
Les ceres utilitzades en l’esquí de fons son unes substàncies que tenen per finalitat la retenció. És a dir evitar 
que l’esquí retrocedeixi en una pujada. 

Quins esquís cal encerar ? 
Només s’enceren els esquís de clàssic.  
Els esquís de passeig amb escates no s’han d’encerar ja que les escates fan la funció de la retenció. 



Quina zona s’ha d’encerar ? 
Quan comprem uns esquís de clàssic hem de tenir en compte no només la llargada de l’esquí, que ha de ser 
proporcional a l’alçada, sinó també el seu grau de rigidesa, que vindrà condicionat pel nostre pes i pel nostre 
nivell d’esquí. En aquest sentit és del tot important adquirir-los en un establiment que disposi de personal 
expert, i això no és gens freqüent. Que jo sàpiga només he trobat personal prou entès en tres llocs: Nòrdic 
Esport a la Seu d’Urgell –on hi trobareu el campioníssim Josep Giró-, Esports Jorma a St. Julià (Andorra) i 
Viladomat de Sta. Coloma (Andorra) –només si us despatxa l’Armando-.(*) 
El venedor expert, apart d’aconsellar-vos sobre l’esquí a escollir, us marcarà la zona d’enceratge, que es 
correspon en aquella part del pont que xafem quan carreguem tot el pes un sol esquí. 

Quan s’ha d’encerar ? 
Els esquís de clàssic s’han d’encerar cada dia que s’hagin d’utilitzar. Per això es del tot necessari netejar-los 
cada dia al finalitzar l’esquiada. 

Com es netegen ? 
A/ Es col.loca l’esquí ben subjecte en un cavallet o banc de treball amb la sola cap a munt. 
B/ Es rasca la cera amb una rasqueta de plàstic. 
C/ Es neteja bé la zona d’enceratge amb drapets o paper de WC i dissolvent especial. 
D/ S’eixuga totalment la sola de l’esquí. 

Quin tipus de cera utilitzarem ? 
Al igual que passa amb les parafines, també hi ha ceres fluorades –que utilitzarem per la competició- i ceres 
sense fluor que farem servir quotidianament. 
Independentment de la marca de ceres que utilitzem, la primera elecció que hem de saber fer, i es fonamental 
no equivocar-se, és la següent: tub o pot. 
Si la neu esta transformada cal posar tub. Si la neu no està transformada cal posar pot. 

Com sabem que la neu no està transformada ? 
Diem que la neu no està transformada si ha caigut recentment i segueix fent fred. També pot fer dies que ha 
nevat i la neu no haver perdut les seves característiques morfològiques: neu solta, poc densa i seca –costa fer 
boles-. Se la coneix també per neu pols. 
Per que la neu es mantingui sense transformar cal que la temperatura no superi els 0º C. 
A casa nostra no és molt freqüent poder esquiar gaires dies seguits amb neu pols. 

Com sabem que la neu sí està transformada ? 
Si puja la temperatura, es fon una petita part de la neu. Amb el fred posterior, sobretot de la nit, es congela de 
nou la barreja de neu aigua, modificant-se la forma dels grans: són més rodons i s’enganxen entre ells. 
La neu transformada pot presentar diferents graus: neu dura, neu primavera, etc. 

La segona elecció serà: quin tub, o quin pot ? 
Per tal d’evitar gaires errors cal saber la temperatura de la neu, clavant-hi un termòmetre i mirar el cel per tal 
de saber la humitat de l’ambient. Si el cel està ras la humitat serà baixa, per contra si està molt tapat de núvols 
la humitat serà alta.  
Els tubs i els pots, siguin de la marca que siguin, venen en un codi de colors que va del verd com a temperatura 
més freda , passant pel blau, viola, rosa, vermell, groc, etc. Però a més en cada un s’especifica la temperatura 
adequada. 
Es molt important tenir present que si la humitat és alta cal considerar la temperatura de la neu com si fos un o 
dos graus més. 

Com s’aplica el pot ? 
Si hem elegit pot, perquè la neu és pols, hem de seguir els 
següents passos: 
A/ Primer hem d’estendre a la zona d’enceratge una capa de 
pot base. Si no tenim pot base podem utilitzar per fer de 
base el més fred que tinguem –verd o blau-. 
B/ Després l’escampem amb el suro de manera que quedi 
uniforme. 
C/ Apliquem el pot escollit. 
D/ Tornem a passar el suro. 
E/ Repetim els apartats C i D, dos, tres o quatre vegades, en funció de les hores que vulguem esquiar. 

Com s’aplica el tub ? 
A/ Primer hem d’estendre a la zona d’enceratge una capa de 
tub que faci de base. Pot ser un tub específic, o un de molt 
fred: verd o blau. 
B/ La cera de base és molt dura i és díficíl d’escampar amb 
la mà. Es recomana utilitzar una planxa calenta, o una 
espàtula de ferro escalfada al foc. Mai utilitzarem la planxa 
de parafinar per encerar. 
C/ Esperem que es refredi la base i després apliquem el tub escollit.  
D/ Escampem amb la mà la cera. En cas de que no s’hagués refredat la base faríem l’error de barrejar les dues 



ceres. 
E/ Si tenim previst esquiar molta estona podem afegir una nova capa de cera. 

(*) Si algú coneix un altre establiment en el que hi hagi personal especialitzat en esquí de fons agrairíem que 
ens ho comuniquéssiu. 

Texts de Josep Ma Combalia 

 


